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            Esta dissertação, inserindo-se no Mestrado de Língua Portuguesa, tem o 

propósito de identificar dificuldades e processos de aquisição dos valores modais do 

português por aprendentes chineses. Mais concretamente, pretende fornecer dados 

suscetíveis de serem integrados no estudo da competência de leitura do público 

visado. São conhecidas as dificuldades de compreensão deste tipo de enunciados, não 

havendo embora, trabalhos que sustentem qualitativa e quantitativamente a 

prevalência das mesmas junto deste público. Parte dos elementos em que se baseia 

esta investigação assenta nas experiências pessoais enquanto aprendente de 

português PLE, nas informações de professores, do trabalho desenvolvido no 

seminário de orientação e na análises realizadas a produção escrita de alunos chineses 

de PLE dos níveis B1 e B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas 

(QECR).  
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Um exemplo típico que posso trazer para reforçar a importância do estudo da 

modalização é uso do pretérito imperfeito do indicativo na modalização de 

enunciados, muito recorrente na língua portuguesa, designadamente na expressão da 

ordem: os aprendentes chineses, aparentemente, não denotam grandes dificuldades 

na identificação e compreensão, porém, usam-no muito menos do que outros 

aprendentes. Como explicar este facto? Uma resposta possível e imediata pode estar 

no facto de não haver flexão verbal em mandarim. Sabe-se que muitos professores 

dão grande importância a atividades para a distinção formal, sobretudo entre os 

morfemas flexionais do imperfeito e pretérito perfeito simples do indicativo. 

Asseguram-se, ainda, os professores e os aprendentes da descrição eficaz e sobretudo 

do emprego formal destes tempos, como por exemplo, os valores “acontecimento 

habitual ocorrido repetidamente no passado” e “acontecimento simultâneo ocorrido 

no passado” ou na ideia de que são “tempos preferencialmente utilizados em 

descrições”. Os professores e alunos despendem muita energia e algum tempo a 

assegurarem que esses valores sejam adquiridos pelo aprendente chinês e que passem 

a fazer parte da sua proficiência. Ora, alguns desses valores e outros de natureza 

idêntica, remetem para o conhecimento do contexto da interação pelo que o seu 

entendimento está dependente do grau de conhecimento que o aprendente tem do 

contexto. Seguramente o uso com valor modal implica um forte conhecimento 

contextual. 

Um primeiro e mais restrito nível de implicações do que temos vindo a afirmar 

é o facto de enunciados com incidência aspectual como “ultimamente tem chovido 

muito”, e “ultimamente choveu muito”, serem entendidos, e quantas vezes usados 

com o mesmo valor. O segundo nível de implicações é, por exemplo, encontramos 

muitas vezes nos níveis A2 e B1 reações tardias de aprendentes chineses, em 

interações típicas do quotidiano, a enunciados como “Era um café”. Esta necessidade 

de mais tempo, acarretando quebra de ritmo na interação, sugere que o aprendente, 

ao processar a informação, está a decidir se o enunciado se situa no momento 

presente ou no passado. 

Um segundo exemplo: “Precisava que me ajudasse a pagar menos pelo vosso 

serviço. É possível?” (Sábado, 13-19/3/2014, p.65). 
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Para um aprendente chinês de PLE, várias opções típicas são levadas à prática 

para bem entender a atitude do falante; é preciso ter aprendido bem a flexão verbal 

de “pretérito imperfeito” e de “pretérito imperfeito do conjuntivo” para discernir que 

o sujeito é uma primeira pessoa, “eu”, tem, também, de decidir rapidamente que o 

“pretérito imperfeito” neste caso é uma forma de atenuação de um pedido, que talvez 

não seja recusável, para baixar a mensalidade do serviço. Finalmente, o aluno está 

apto a entender o valor do enunciado. Na verdade, na maioria dos casos, para os 

aprendentes de PLE, mais gramática significa menos compreensão.  

Por outro lado, combinações de várias categorias modais e retóricas são muitos 

menos compreensíveis para qualquer estrangeiro, designadamente para os 

aprendentes chineses. É por isso que os falantes não apenas não modalizam os 

enunciados para enfatizar ou atenuar os enunciados, mas também usam estruturas 

retóricas para salientar o que pretendem dizer. Atentemos no exemplo, 

Não se trata, bem entendido, de fazer a defesa da autocensura, muito 

menos a apologia de uma qualquer disposição acrítica que seria 

obviamente doentia e contrária aos fundamentos de uma sociedade 

aberta. (Pedro Norton, Visão, 6/6/2013) 

 

Os enunciados acima são modalizados para deixar mais clara a posição do 

falante. A estrutura e os modalizadores “obviamente”, “muito menos” etc… 

transmitem o valor que o falante pretende assegurar no seu enunciado. Um 

aprendente chinês terá sérias dificuldades em aceder ao significado global deste 

enunciado, mesmo que conheça os valores de base das expressões “bem entendido”, 

“muito menos”, e do advérbio “obviamente”. Em termos de estrutura retórica, a 

modalização desempenha funções na mudança de tempo e de aprofundamento dos 

aspetos em discussão. Um falante ou um texto usa modalização quando pretende 

mudar o tema, por exemplo, para expandir o espaço ou aprofundar o conteúdo. 

Frequentemente, usa os modalizadores para sinalizar esta mudança. Se este sinal não 

é recebido pelos aprendentes, estes ficam perdidos na leitura e na conversação. No 

texto acima referido, usam-se modalizadores, “bem entendido”, “muito menos” e 

“obviamente”. O “bem entendido” neste caso é uma palavra-chave que afecta o total 
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entendimento do texto, porque a sua incompreensão impede o acesso ou valor geral 

do texto, uma vez que a relação entre as ideias é interrompida pelo próprio 

modalizador.  

  Nesta ordem de ideias, os alunos chineses, por não terem uma perceção 

natural dos enunciados modalizados, precisam de mais informação contextual para 

penetrar naquilo que para eles representa uma floresta de significados ocultos. Por 

exemplo, os modalizadores, tal como “eventualmente”, “com efeito”, etc. 

desempenham um papel importante para a compreensão dos interlocutores porque 

estes deixam sinais dos conteúdos a seguir. Outro exemplo:  

Previsões são previsões e estas, “para mais”, assumem que serão 

implementados cortes permanentes no Estado.  

 “Para mais” é um modalizador que indica um pequena inflexão da ideia do 

autor para dar mais informação ao leitor. Porém, este modalizador interrompe a 

continuação do enunciado. Embora desempenhe a função enfática, um falante de 

Mandarim tem de refletir, parar para aceder o sentido desse modalizador e a sua 

função nesta frase. Se entender o valor emitido pelo modalizador, tem a chave do 

entendimento do texto na mão. Caso contrário, ficará confuso e, provavelmente, terá 

que lançar mão de outras estratégias para compreensão. Aqui, convém referir que, em 

caso de dúvida, sobretudo na compreensão do texto escrito, é possível recorrer a um 

dicionário. 

 A consulta do dicionário por alunos chineses, por melhor que seja o dicionário 

bilingue, pode ser verdadeiramente traumatizante. Regra geral, estes, de facto, não 

são bons no que diz respeito aos valores modais e à modalização; por um lado, 

oferecem frequentemente respostas paradoxais à procura dos aprendentes, por outro, 

não é nada seguro que a resposta esteja presente. Outras vezes, ainda, estão 

presentes respostas que não permitem acesso aos significados e valores.  

A floresta de valores textuais que acima referia acaba, pois, por ser mais 

impenetrável após a consulta do dicionário. Não é de estranhar que os alunos 

ocidentais, por que vindos de uma língua e cultura mais próxima, quiçá, com valores 
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modais idênticos, tenham acesso a esses significados e valores com muito menos 

problemas.  

Há, portanto, este último assunto a considerar quando se fala de modalização. 

O conhecimento do contexto, o acesso aos valores contextuais, significa naturalmente, 

conhecimento da cultura ou valores culturais na maioria dos casos. Este acesso é 

muito importante. Não há, porém, evidências de que os professores deem suficiente 

importância ao trabalho sobre estes valores contextuais. No entanto, o contexto será o 

segredo para ajudar os alunos a lidar com os valores modais. A modalização 

representa, desde logo, um valor em si; porém, por vezes, associa-se a valores 

aspetuais, para produzir uma comunicação mais refinada, daí que se possa falar de 

uma aspetualização. Do ponto de vista do aprendente, designadamente dos 

aprendentes chineses, aprender os enunciados com esta incidência implica uma dupla 

dificuldade.  

O estudo de modalidade e modalização insere-se na investigação do significado 

interpessoal, tal como foi estabelecido por Halliday (1985). De acordo com a teorização 

então produzida e a que se lhe seguiu, a melhor forma de acedermos à descrição do 

significado da metafunção interpessoal é através do estudo do sistema da 

Avaliatividade (Martin & White 2005), que permite uma descrição e conhecimento de 

todo o sistema do significado interpessoal. Em virtude de o foco principal deste 

trabalho ser o comportamento aquisitivo dos aprendentes chineses, achei conveniente 

restringir o ambiente do estudo às questões da modalidade. São convocadas, 

portanto, algumas das principais abordagens disponíveis sobre as questões de 

modalidade, designadamente Palmer (1986), Hengeveld (1988, 1989), Hengeveld e 

Macain (2008) e Elvis (2000). Esta dissertação está organizada no seguinte modo: No 

capítulo 1 farei uma revisão bibliográfica sobre a questão da modalidade. No capítulo 

2, será apresentado o inquérito realizado e as questões metodológicas que conduziram 

ao inquérito e à sua aplicação. No capítulo 3, serão apresentados e analisados os 

resultados do inquérito que darão lugar às considerações finais, onde se procurará 

destacar alguns princípios de didatização no que diz respeito ao significado de 

multimodal.  


